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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010
Συμφωνία συνεργασίας της Regate A.E. με την Μ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Συµφωνία συνεργασίας της Μ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. µε τη Regate A.E. για τη µεταπώληση του
συστήµατος αυτοµατοποίησης πωλήσεων BizeGate.

Η Regate A.E. υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη Μ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε., η οποία αφορά στη μεταπώληση
του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate (On-Premise Installation) και της συνδρομητικής λύσης
φορητής παραγγελιοληψίας & merchandising BizeGate On Demand (που παρέχεται μέσω του Microsoft S+S
Incubation Center). H M. Παπασάββας είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτοπόρος εταιρεία, η οποία αναπτύσσει
συνεργασίες με ερευνητικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο καθώς και με καινοτόμες εταιρείες που ηγούνται στη
διεθνή επιχειρηματική σκηνή.
Πιο συγκεκριμένα η M. Παπασάββας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην
Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη και πλέον είναι εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Regate
Α.Ε. Μέσω του Τμήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγχου (Research, Development & Quality Control) της
εταιρείας ενημερώνεται διαρκώς, για τις εξελίξεις στο διεθνή τεχνολογικό χώρο, αναπροσαρμόζοντας τις
δραστηριότητες της, που αφορούν στην εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα-καινοτομία σε πληθώρα κλάδων της
οικονομίας. Σαν αποτέλεσμα είναι σε θέση, να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης
προϊόντων διεθνών προδιαγραφών και να προσφέρει ολοκληρωμένες μηχανογραφικές λύσεις, που προσθέτουν
σημαντική επιχειρηματική αξία και ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες που τις εφαρμόζουν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου της REGATE στο τηλέφωνο 21025.83.170, καθώς και στο pr@regate.gr.

------------------------------------Σχετικά με τη REGATE: Η REGATE A.E. ιδρύθηκε το 2004 ως εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.
Εξειδικεύεται στον τομέα των φορητών λύσεων τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility Solutions) και έχει ήδη καθιερωθεί ως ηγέτιδα
εταιρεία πληροφορικής στον τομέα της, υποστηρίζοντας κάθε διαθέσιμη mobile πλατφόρμα.
Το όραμα της REGATE είναι το να αποτελέσει τον απόλυτο συνεργάτη κάθε εταιρείας που επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα οφέλη που προκύπτουν
από την υιοθέτηση της έννοιας του mobility και την ενσωμάτωσή της στο σύγχρονο επιχειρείν, με στόχο τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης
αξίας.
Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην υλοποίηση καινοτόμων ολοκληρωμένων λύσεων, προσεκτικά σχεδιασμένων, ώστε να
αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας κάθε επιχείρησης και αρκετά ευέλικτων, ώστε να μπορούν άμεσα να
προσαρμοστούν για να καλύψουν νέες λειτουργικές και πληροφορικές απαιτήσεις, στοιχεία που θα οδηγήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας και
στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους.

